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สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

State and Guidelines Teacher Development of Curriculum and 
Learning Management in Private Schools under  

Buriram Provincial Education office 
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กิติวัชร ถ้วยงาม2 

เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและระดับช้ันที่สอน และเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จ านวน 254 คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีและการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

2.  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 
.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามระดับช้ันที่สอน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

3.  ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้พบว่า 1) ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาให้เข้ากับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 2) ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย 
นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 4) ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ควรให้ครูผู้สอนแต่ละกลุม่สาระร่วมกันวางแผนจัดหาและผลติสื่อตามความเหมาะสมได้สื่อท่ีหลากหลาย 5) ด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายตามตัวช้ีวัด
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาครู, บริหารหลักสตูร, การจัดการเรยีนรู ้
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ABSTRACT 
This study aimed to study the state of teacher development in curriculum administration 

and learning management in private schools. Under the Office of Buriram Province to compare 
teachers' opinions about teacher development in curriculum management and learning 
management. Classified by work experience and grade level taught and to study the guidelines 
for teacher development in curriculum management and learning management. The research is 
divided into 2 phases: Phase 1 studies and comparing the state of teacher development in 
curriculum administration and learning management. The sample consisted of 254 teachers, 
selected by stratified random sampling. The tools used were questionnaires. Statistics used were 
percentage, average, standard deviation. And test the hypothesis by using the t-test and one-way 
analysis of variance. Phase 2 development guidelines for curriculum administration and learning 
management by interviewing 5 experts using specific selection methods. The tools used were 
interview forms, data analysis by content analysis. 

The findings were as follows  
1.  The state of teacher development in curriculum administration and learning 

management in private schools under the Office of Buriram Provincial Education were at a high 
level. The aspect with the highest mean was in measurement and evaluation of learning And the 
aspect with the lowest mean is In the use and development of innovative media technology for 
learning management 

2.  Teachers' opinions on the state of teacher development in curriculum management 
and learning management in private schools Under the Office of Buriram Province Classified by 
work experience Overall is no different. When considered in each aspect, it was found that the 
measurement and evaluation of learning Significantly different at .05, while other aspects were 
not different and Classified by teaching grade Overall is no different. When considering each 
aspect, it was found that no difference 

3.  Opinions from interviews with experts about teacher development guidelines in 
curriculum management and organization Learning found that 1) in the course construction and 
development Should adapt the course curriculum to the learner's context and can be put into 
practice. 2) Knowledge, ability in learning design Should study and analyze individual learners in 
order to use the information in the learning management plan. 3) Learning management that is 
student-centered There should be a survey of student needs. Organize various academic 
gatherings Students join the activity with fun. 4) The use and development of media, 
technological innovation for learning management. Teachers of each subject should share a plan 
for procurement and production of media as appropriate. 5) Various media for measurement and 
evaluation of learning should be used to measure and evaluate quality and diverse tools. 
According to indicators to achieve learning standards 
 
Keywords: Teacher Development, Curriculum, Learning Management 
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บทน า 
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่

คุณธรรมในการด ารงชีวิต มีคุณภาพและการจัดการศึกษาต้องมีนโยบายที่เป็นเอกภาพแต่มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการต้องจัดท าขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นไทยเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและยังต้อง
จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ในการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เตม็ศักยภาพของตนการศึกษาท่ีมคีุณภาพจ าเปน็ต้องมีระบบการศึกษาและการ
จัดการระบบท่ีดีมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554: 4) 

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งของหน่วยงาน เพราะคนเป็นตัวการส าคัญ ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หากหน่วยงานใดได้คนดีมีความสามารถและมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ก็จะบังเกิด
ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะให้คนในหน่วยงานนั้น เป็นคนดีคนเก่งและมีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 
หน่วยงานหรือองค์การต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อ งตลอดเวลา 
(สมเกียรติ พ่วงรอด, 2554: 126) 

การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้แน่ใจว่าครูมีการเรียนรู้และพัฒนาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพราะ
การสอนที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ และสถาบันผลิตครูไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกแง่มุมที่
กว้างขวางส าหรับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพครู เมื่อนักศึกษาครูส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
ของการประกอบวิชาชีพครู และได้บรรจุเข้าท างาน ครูบรรจุใหม่ใช้เวลานานนับปีกว่าจะมีทักษะที่ต้องการในการท า
ตามบทบาทหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ หากครูไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะท าให้นักเรียนขาดโอกาสการเรียนรู้ที่
เต็มศักยภาพ และเรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่าย (Mizell, 2010: 22) 

การปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้
บัญญัติไว้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชนเป็นองค์กรทาง
การศึกษาที่มีบทบาท  หน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย, 2560: 14) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ  (คสช.) ที่  19/2560 สั่ ง ณ  วันที่  3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการค าสั่งฉบับดังกล่าวไดก้ าหนดให้มีหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขต
จังหวัดซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนดังนั้นผลจากค าสั่งดังกล่าวจึง
ท าให้โรงเรียนเอกชนซึ่งเดิมนั้นอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้เปลี่ยน
สังกัดมาเป็นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นดูแลรับผิดชอบโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดทั้งสิ้น 36 โรงเรียน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์. 2561: 19) 

ประกอบกับในปีงบประมาณ2562ที่ผ่านมา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการด าเนินงานในการ
ตรวจติดตามการด าเนินการสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบให้โรงเรียนสามารถน าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับช้ันประถมศึกษามีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศร้อยละ 6.95 ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลการทดสอบเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 
0.91 ช้ีให้เห็นว่าระดับช่วงช้ันที่สอนนั้นมีผลต่อคะแนนทดสอบทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีแนวทางการด าเนินงานโดยได้
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ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ท าการส ารวจปัญหาที่พบคือ ครูขาดการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ขาดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เลือกวิธีสอนไม่เหมาะสมกับบทเรียน ขาดความรู้ใน
การที่จะน าสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล พบว่า โรงเรียนเอกชนมีความต้องการและความจ าเป็นที่
จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนในด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 5 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ (กลุ่มงานวัดและประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์, 
2562: 2 - 3) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าวจึงสนใจศึกษาการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะดังกล่าว ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายทุกประการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน และ
ระดับชั้นที่สอน 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก   

2.  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาครูดา้นการบรหิารหลักสตูร
และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 

3.  ครูที่สอนระดับช้ันต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครดู้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์    

ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 714 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จากการสุ่มจาก

ประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 608-610; อ้างถึงใน ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์, 2555: 148 - 149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 254 คน 
แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) ตามระดับชั้นที่สอน  
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ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ได้แก่ มีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน 10 ปีขึ้นไป และเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพท่ัวไป 
1.  ประสบการณ์ในการท างาน 

1.1  น้อยกว่า 5 ปี 
1.2  5 - 10 ปี 
1.3  10 ปีขึ้นไป 

2.  ระดับชั้นที่สอน 
1.1   ประถมศึกษา 
1.2   มัธยมศึกษา 

ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย 

1.  การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
2.  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
3.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ

พัฒนาครูด้านการบริหารหลักสตูรและการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรยีนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยได้รับค าปรึกษาจากที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าในการพัฒนาเครื่องมือมีค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ผลปรากฏว่าข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
จ านวน 30 คนในโรงรียนตุลยาธร แบบสอบถาม จ านวน 43 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficien) ผลปรากฏว่ามี
ค่าความเชื่อมั่น 0.975 

ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมยท์ี่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีมีแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะด าเนินการติดตามด้วยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้ 
254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครดู้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์    

1)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตาราง
แสดงจ านวนและร้อยละ 
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2)  วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิเคราะห์การทดสอบด้วยค่า t (t - test 
แบบ Independent Samples Test) และความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) เมื่อพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

1)  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปมาน (Inductive Method) 

2)  น าข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping) 
3)  ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล โดยการอธิบายความ (Explanation) และตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้ (Interpretation) 
4)  น าเสนอเชิงพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์    

1.  การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับช้ันที่สอน โดยรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.1 โรงเรียนของท่านมีการน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
1.1.1 ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา กิจกรรม หรือโครงการ และหน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับ

บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
1.1.2  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  

1.2 โรงเรียนของท่านมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนอย่างไร 
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แนวทางการพัฒนา 
1.2.1  มีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับช้ันมีหลักฐานแสดงให้เห็น

ว่ามีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน   

1.2.2 แผนการสอนของครูผู้สอนมีการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลการเรียนของนักเรียนเป็น
องค์ประกอบ ข้อมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   
2.1 โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
2.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ เช่น วิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีเป็น
ลักษณะพิเศษที่ครูจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้ความคิด อภิปราย น าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการ
เรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกัน เป็นวิถีทางที่ดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 

2.1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลองและการอภิปรายโดยใช้
หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้สร้างความรู้เองโดยตรง เพียงแต่ครูต้องรู้จักการใช้ค าถามที่
ยั่วยุและเช่ือมโยงความคิด ประกอบกับการได้มีโอกาสท าการทดลอง เป็นการปฏิบัติร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.2  โรงเรียนของท่านมีการออกแบบเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและ
ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
2.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา 
ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองความต้องการของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถและเต็มศักยภาพของแต่ละคน 

2.2.2 ให้ความส าคัญของความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงาม
อย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรียนรู้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ส าหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

3.  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 โรงเรียนของท่านมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้

อย่างไร 
แนวทางการพัฒนา 
3.1.1  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการน านักเรียนไปทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3.1.2 จัดท ากิจกรรมโครงการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง

นั้นๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ภาคเรียน 
3.2 โรงเรียนของท่านมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพหรือไม่ อย่างไร 
แนวทางการพัฒนา 
3.2.1  มีการส ารวจความสนใจ ความถนัด ความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้

หลากหลาย สอดคล้องกับผลการส ารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจมีที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญนักเรียนร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีผลงานปรากฏชัดเจน 
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3.2.2 มีการจัดมุม/ แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและหรือนอกห้องเรียนหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้และผลงานของตนเอง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินการ 

4.  ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
4.1 โรงเรียนของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน

อย่างไร 
แนวทางการพัฒนา 
4.1.1  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อท่ีต้องการใช้โดย

ชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองร่วมคิดและจัดท าตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย สื่อทุกช้ินช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว 

4.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดหา และผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา กับครูผู้สอนรวมทั้งผู้ปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ท าจากวัสดุท้องถิ่น มีการใช้และ
พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริการ การใช้และบ ารุงรักษาสื่อ รวมทั้งมีการขยายผลการใช้สื่อที่
มีคุณภาพ และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

4.2  โรงเรียนของท่านมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อน าผลมา
ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
4.2.1  ครูผู้สอนทุกคนมีการผลิตสื่อนวัตกรรมและฝ่ายวิชาการมีการนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานศึกษามสีื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 

4.2.2  ประเมินผลโดยการให้นักเรียนประเมินครูผู้สอนในการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน เพราะผู้ที่จะประเมินผลได้ชัดเจนท่ีสุดคือผู้เรียน หากครูผู้สอนท่านใดได้คะแนนจากการประเมินน้อย 
ท าการสอบถามถึงเหตุผลของการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

5.  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
5.1 โรงเรียนของท่านสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องอย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
5.1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เน้นค าถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า วัดและประเมินผล
ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.1.2   วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือภาระงานการปฏิบัติในลักษณะผลผลิตหรือผลงาน  ก าหนด
เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง ต้องใช้เทคนิคหลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การรายงานตนเอง บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบปฏิบัติจริง และใช้แฟ้มผลงาน   

5.2 โรงเรียนของท่านเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร 
แนวทางการพัฒนา 
5.2.1  มีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดย

ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การวัดให้ชัดเจน ท าการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เลือก
เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเช่ือถือได้ มีความยุติธรรมในการวัด แปลผลอย่าง
ถูกต้อง และน าผลที่วัดได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนาครู  ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1.  การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการใช้
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  อาจเป็นเพราะ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม ขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ไม่เข้าใจและรู้จักวิธีการใช้
นวัตกรรมที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น ขาดความช านาญในการใช้นวัตกรรม ขาดความต่อเนื่องในการใช้สื่อนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ ขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและ
ขาดงบจัดหาสื่อทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จอย ทองกล่อมศรี (2560: 86 - 87) ที่ได้ท าการศึกษาแนว
ทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูต้องการให้ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและสนใจ มีการจัดประชุมการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้ครูและเพื่อน
ครูมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการใช้นวัตกรรมหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ก าลังท านวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูมีการ
เลือกใช้และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปีมีการแลกเปลี่ยนวิธีการและผลการใช้
นวัตกรรมซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง ท้ังต่อตัวครูและบุคลากรผู้ผลิต และต่อผู้เรียนที่ได้รับผลจากการใช้นวัตกรรม  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลับเบอร์ส (Lubbers, 2014: 87) ที่ได้ศึกษาเอกสารต่างๆ และ
รวบรวมมาในประเด็นข้อเสนอแนะให้มีแนวทางในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับครูในด้านหลักสูตรที่
เป็นดิจิตอลและการสนับสนุนด้านห้องสมุดสาธารณะและฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ครูทุกคนจะได้รับนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้มีบริการสื่อประสมพิเศษที่ให้บริการความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการดูแลและสอนบุคลากรหรือพี่เลี้ยงในการท างานเพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก และ
ประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาที่เรียนสูงสุดหรือพี่เลี้ยงในการ
ท างานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถเลือก และประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาท่ีเรียนสูงสุด 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ  ไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปีกับครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดภารกิจในการบริหารการวัด และประเมินผลเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีการจัดอบรม 
สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ 
(2555: 144) ได้ท าการศึกษาการบริหารการวัดและประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พบว่า สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน เป็นเครื่องมือน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จึงมีการด าเนินการบริหารงานด้านการวั ดและประเมินผล
การศึกษาในด้านต่าง ๆ มีการจัดท าระเบียบและคู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานวัดและประเมินผลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และผลจากการวิจัย พบว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
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ประสบการณ์ในการท างานมานาน ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเป็นอย่างดีจึงมีการ
วางแผน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินและด าเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา ตาม
แผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ปานแก้ว (2557: 70) ได้ท าการศึกษาสภาพการพัฒนา
ครูด้านการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา พบว่า 
ภาพรวมของครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้านกระบวนการขั้นตอน
การด าเนินการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยพบว่าใน
ภาพรวมครูที่มีประสบการณ์การสอน 1 - 3 ปี มีสภาพการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง แตกต่างจากครู ที่มี
ประสบการณ์การสอน 6 – 9 ปี และครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเตรียมเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล หรือยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริงต้องใช้
วิธีการที่หลากหลาย เครื่องมือวัดผลไม่ควรประเมินแบบทดสอบอย่างเดียวแต่ควรใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด  
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วยความเต็มใจ มีความสุขและเห็นความส าคัญของการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยมีการวัดผลประเมินผลให้ครบถ้วนทุกด้านตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ  
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับช้ันท่ีสอน โดยรวม
ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนครูที่สอนระดับช้ันประถมศึกษามีมากกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษา และอัตราการ
ลาออกของครูโรงเรียนเอกชนมีอยู่ตลอด เพราะรัฐบาลเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครู โรงเรียนเอกชนไป
สมัครสอบท าให้ขาดครูสอนส่งผลให้โรงเรียนเอกชนไม่สามารถหาครูมาทดแทนได้ทัน ดังนั้นครูที่สอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จึงสอนได้ทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาและระดับช้ันประถมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพล  นาม
เชียงใต้ (2552: 74) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาคนเองในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในอ าเภอเมือง
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครูผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาตรี/ สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันสอนระดับช้ันต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากครูในอ าเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่สอน
ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกจึงขาดทักษะในด้านการสอน ด้านการใช้สื่อ และด้านการวัดผลและการประเมินผล 

4.  แนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า 

4.1  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา กิจกรรม โครงการ และ
หน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพราะแต่ละ
สถานศึกษามีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 
1949: 19) คือ การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผู้เรียน และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันต่อมาท าการเลือกประสบการณ์การเรียน อันเป็นสื่อท่ีจะท าให้บรรลุ
ถึงจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นสุดท้ายคือการประเมินผล ซึ่งจะท าให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนท่ีจัดขึ้นนั้นบรรลุ
จดุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้เพียงใด  

4.2  ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรยีนรู้  ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองความ
ต้องการของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถและเต็มศักยภาพ
ของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับวิกกินส์ (Wiggins, 2005: 15) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ว่า ความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้นั้นมีการก าหนดการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ 
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ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ จัดท าสาระการ
จัดการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และมีการน าผลการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์ อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียน
ตามที่คาดหวัง 

4.3  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการส ารวจความสนใจความถนัด ความ
ต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย สอดคล้องกับผลการส ารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจ 
มีที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีผลงานปรากฏชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ 
พงศ์ศรีวัฒน์ (2558: 56) เสนอหลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ส ารวจความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างและค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ในสภาพความเป็นจริง 
เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง รู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างเหมาะสม ไม่เน้นท่ีการจดจ าเพียงเนื้อหา เน้น
การประเมินตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และเน้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดได้ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มหรือ
รายบุคคล 

4.4 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ควรให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อที่ต้องการใช้โดยชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองร่วมคิดและ
จัดท าตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย สื่อทุกช้ินช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว สอดคล้องกับ บุญเหลือ ทอง
เอี่ยม และสุวรรณ นาภู (2551: 21) กล่าวไว้ว่า การจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการสืบค้นข้อมูลที่ใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้สื่อ ผู้บริหารมีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

4.5  ด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ี
มีคุณภาพและหลากหลาย โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2553: 10) การออกแบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องให้
ความส าคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิด การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

เชิงนโยบาย จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยขอเสนอกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังน้ี 

1.1  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรมีการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

1.2 ด้านความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผล
กับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 
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1.3  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 

1.4 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 

1.5  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง และ
น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เชิงปฏิบัติการ การน านโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลการวิจัย ดังน้ี 

1.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.2  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.3 แนวทางการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยรวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถก าหนด
เป็นมาตรการเพื่อบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึนและก าหนดประเด็นตัวแปรที่ศึกษาเพิ่มเติม 

2.2   ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
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